Liturgie Schenkelkerk 28 juni 2020
Voorganger: ds. Gerben van Manen
Organist: Netty Dijkstra
De muzikale begeleiding van de te zingen liederen komt via geluidsopnamen van internet; er
is geen ‘live’ samenzang.
Orgelspel: Psalm 84
Welkom
Stil gebed
Lied 837:1,3,4 Iedereen zoekt U, jong of oud
Iedereen zoekt U, jong of oud,
speurend langs allerlei wegen,
kronkelig, vreemd, of recht, vertrouwd,
Meester, waar kom ik U tegen?
Eens vindt U ons, bij dag of nacht,
moe van onszelf en zonder kracht,
dorstend naar liefde en zegen.
Heer, als ons denken U ontkent,
kan ons de leegte benauwen,
als onze hand Uw schepping schendt,
wilt U ons dan nog vertrouwen.
Twijfel of hoogmoed, onverstand,
neem ons, Uw mensen, bij de hand,
laat ons Uw schoonheid aanschouwen.

Koning, Uw rijk is zo nabij,
open mijn ogen en oren,
onrustig is mijn hart in mij,
totdat het nieuw wordt geboren.
Daarom zoekt U elk mensenkind,
zoek, herder, mij, opdat ik vind
en steeds meer bij U zal horen.

Bemoediging en groet
Psalmwoord: ‘Leg uw last op de HEER en Hij zal u steunen’ – Psalm 55:23
Gebed
Schriftlezing: 1 Petrus 5:1-7
Hemelhoog 395 Ik wil jou van harte dienen
Ik wil jou van harte dienen
en als Christus voor je zijn.
Bid dat ik genade vind, dat
jij het ook voor mij kunt zijn.

Ik zal Christus' licht ontsteken
als het duister jou omvangt.
Ik zal jou van vrede spreken
waar je hart naar heeft verlangd.

Wij zijn onderweg als pelgrims,
vinden bij elkaar houvast.
Naast elkaar als broers en zusters,
dragen wij elkanders last.

Ik zal blij zijn als jij blij bent,
huilen om jouw droefenis,
al mijn leeftocht met je delen
tot de reis ten einde is.

Dan zal het volmaakte komen
als wij zingend voor Hem staan,
als wij Christus' weg van liefde
en van lijden zijn gegaan.

Verkondiging
‘Het inspirerende lied’: Lied 939 Op U alleen, mijn licht, mijn kracht
Op U alleen, mijn licht, mijn kracht,
Stel ik mijn hoop, U zorgt voor mij.
Door golven heen, door storm en nacht,
Leidt mij Uw hand, U blijft nabij.
Uw vrede diep, Uw liefde groot,
Verjaagt mijn angst, verdrijft de dood.
Mijn vaste rots, mijn fundament,
U bent de grond waarop ik sta.
U werd een mens, U daalde neer,
In onze pijn en schuld en strijd.
U droeg de last, verrezen Heer,
Die ons van elke vloek bevrijdt.
U sloeg de zonden aan het kruis
En brengt ons bij de Vader thuis,
Want door Uw bloed, Uw levenskracht,
Komen wij vrij voor God te staan.

Gebeden
Hemelhoog 548 Breng dank aan de Eeuwige
Breng dank aan de Eeuwige,
breng dank aan de Heilige,
breng dank aan onze Vader die ons Jezus zond.
Breng dank aan de Eeuwige,
breng dank aan de Heilige,
breng dank aan onze Vader die ons Jezus zond.
Want nu zegt de zwakke: ik ben sterk;
zegt de arme: ik ben rijk,
om wat de Here heeft gedaan voor ons.
Want nu zegt de zwakke: ik ben sterk;
zegt de arme: ik ben rijk,
om wat de Here heeft gedaan voor ons.

Zegen
Orgelspel: Prijs, mijn ziel, de Hemelkoning

Van eerste kreet tot laatste zucht,
Leef ik in U, en U in mij.
Geen boze macht, geen kwaad gerucht,
Niets is er dat mij van U scheidt.
Want U regeert, U overwint,
U neemt mij aan, ik ben Gods kind.
Totdat U komt, mij roept voorgoed,
Bent U het doel van mijn bestaan.

